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  TERMO ADITIVO Nº 093/2014 

 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2011, Dispensa nº 

003/2011, Processo Administrativo nº 010/2011, que tem 

como objeto a locação de imóvel para as instalações do 

Departamento Municipal de Assistência Social e do CRAS – 

Centro de Referência de Assistência Social. 

 

  O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito do 

Município, João Carlos Minchillo, gestão administrativa 2013/2016, o FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ nº. 13.446.904/0001-97, neste ato representado por sua Gestora, a Sra. Regina 

Aparecida Marques Pereira, doravante denominado Contratante e Osmar Rodrigues, 

doravante denominado Contratado, todos devidamente qualificados no contrato em 

epígrafe, celebram o presente termo aditivo, nas seguintes condições: 

Cláusula 1ª. Fundamento Legal: 

 1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a da Lei nº 

8.245/91. 

Cláusula 2ª. Valor:  

 2.1. O valor mensal do contrato original sofrerá uma supressão de R$597,87 

(quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), referente à desocupação 

de 02 (duas) salas e 01 (um) banheiro no pavimento superior. 

 2.2. O contrato passará a viger com o valor de R$ 657,69 (seiscentos e cinquenta 

e sete reais e sessenta e nove centavos), referente ao pavimento inferior, composto de 

01 (um) salão, 01 (uma) cozinha e 02 (dois) banheiros, onde será instalado o 

Departamento Municipal de Assistência Social. 

 2.3. A supressão é necessária em virtude da inauguração da sede própria do 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 

Cláusula 3ª. Disposições Gerais: 

3.1. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original 

celebrado entre as partes.  

3.2. A vigência deste termo aditivo inicia-se a partir de 1º de novembro de 2014. 

Cláusula 4ª. Publicidade: 

O presente aditamento será publicado conforme art. 95, última parte, da Lei 

Orgânica Municipal, bem como, seu extrato resumido na Imprensa Oficial, como condição 

de eficácia. 
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 Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias do 

mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

 

Guaranésia, 31 de outubro de 2014 

 

 

 

João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 

 

 

 

Regina Aparecida Marques Pereira 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

Contratante 

 

 

 

Osmar Rodrigues 

Contratado 

 

 

 


